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Återkomst Ina Ravnkilde Hent PDF "Återkomst" är en roman om lojalitet, om ett rörande möte mellan två
människor på ålderns höst. Återseendet av det förflutnas olösta gåtor, de tillfälliga möten, som utlöser

händelser, ingen kunde ha förutsett, ger romanen spänning. Beskrivningen av naturen och djurlivet är en
upplevelse i sig själv. Romanen är kryddad med kulinariska händelser, som kan kopieras och man lägger

ogärna ifrån sig boken, utan önskar veta mer.

Handlingen utspelar sig under tre veckor på en ö och är skriven på ett skönt levande språk, blottat av
överflödiga ord och med en spännande personkrets.

Citat från boken:
"-Ett ögonblick. Mathis går bort till stängslet kring minkfarmen och öppnar den tunga porten.
-Malik! Kom hit och laga Juttas cykel. Vi går in och får en kopp kaffe, du kan komma in efteråt.

-Malik! Namnet slår Jutta som en knytnäve i mellangärdet. Malik, här?
Det är inte många, som heter det i Danmark, det är ett grönländskt namn. Hon kommer ihåg, att många av
öborna har mycket speciella namn. Det var tradition förr, att männen seglade på långfart och fick nya namn

med hem. Det är nog bara en tillfällighet.
Malik kommer ut från porten till minkfarmen, ser på cykeln, som Mathis har ställt upp utmed stängslet, lyfter

framhjulet och snurrar det ett varv, därefter får bakhjulet samma runda. Slutligen tittar han upp på Jutta.
Jutta känner igen honom med det samma. Det är den Malik.

Det korta, stripiga, blåsvarta håret, de sneda, bruna ögonen, den satta kroppen och de kritvita tänderna, som
anas bakom leendet, som ligger på lur, redo att charmera. Han är fortfarande farligt vacker, som många

blandningar kan vara.
Malik, vars öde har hemsökt henne under de 10 år, som gått sedan hon sist hörde från honom".
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